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VELKAJÄRJESTELYHAKEMUKSEN LIITTEET 

(A yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/58 annetun lain mukaan) 

 

 

 

1) Jäljennökset velallisen ja samassa taloudessa asuvien täysi-ikäisten henkilöiden 

verotustodistuksista kolmelta viimeiseltä vuodelta; 

 

2) Velallisen ja hänen aviopuolisonsa työnantajan palkkatodistus, josta ilmenee 

palkkakertymä edelliseltä ja kuluvalta kalenterivuodelta sekä palkka viimeiseltä pal-

kanmaksukuukaudelta; 

 

3) Jäljennös päätöksestä tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velallisen ja hänen 

aviopuolisonsa eläke, työttömyyspäiväraha tai koulutustuki, sairausvakuutuk-

sen päiväraha, äitiysraha tai muu päiväraha, lasten kodinhoidontuki, asumis-

tuki, opintotuki tai muu etuus sekä sellaisen etuuden kesto; 

 

4) Vahvistetulle lomakkeelle laadittu elinkeinonharjoittajan tuloselvitys velallisen 

ja hänen aviopuolisonsa maatalousyrittäjätulosta ja musta yrittäjätulosta; 

 

5) Maksajan antama kirjallinen selvitys tai muu asiakirja, josta ilmenevät velallisen 

ja hänen aviopuolisonsa muut kuin 2-4 kohdassa tarkoitetut tulot; 

 

6) Jäljennös vuokran, vastikkeen ja muiden asumiskulujen määrän osoittavista 

asiakirjoista; 

 

7) Jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai sopimuksesta, joka koskee velallisen 

lapselle suoritettavaa elatusapua, sekä selvitys elatusavun määrästä; 

 

8) Jäljennös tositteesta tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velan jäljellä oleva 

määrä, ei kuitenkaan alle 340 euron suuruisista veloista, sekä jäljennökset panttaus-

ta koskevista sitoumuksista; 

 

9) Asunto-osakkeiden, osuuksien ja asumisoikeuden sekä muun merkittävän va-

rallisuuden osalta jäljennös asiakirjasta, josta ilmenee velallisen omistusosuus; 

 

10) Kirjallinen selvitys siitä, mihin velallisen hakemukseen sisältyvät arviot varalli-

suuden arvoista perustuvat; sekä 

 

11) Kirjallinen selvitys sairaudesta, työttömyydestä, työkyvyttömyydestä tai 

muusta olosuhteiden muutoksesta, jolla on merkitystä hakemuksen kannalta. 
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12) Elinkeinotoimintaa koskevat liitteet 

 

12.1) Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan 

tulee lisäksi liittää hakemukseensa: 

 

a) Yksityisen elinkeinonharjoittajan on liitettävä hakemukseen jäljennökset elinkei-

noilmoituksesta sekä viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista; 

 

b) Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisen yhtiö-

miehen tulee liittää hakemukseensa jäljennökset yhtiön kaupparekisteriotteesta ja 

viimeisimmistä tilinpäätösasiakirjoista sekä tilintarkastajan selvitys yhtiön ta-

loudellisesta tilanteesta. 

 

c) Velallisen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa osakeyhtiön johtoon kuuluvana 

osakkeenomistajana, tulee liittää hakemukseensa jäljennökset yhtiön kaupparekis-

teriotteesta ja viimeisemmistä tilinpäätösasiakirjoista: 

 

 

12.2) Velallisen, joka on harjoittanut elinkeinotoimintaa ja jolla on velkajärjestelyn 

piiriin kuuluvia elinkeinotoiminnassa syntyneitä velkoja enemmän kuin vähän 
tulee liittää hakemukseensa seuraavat selvitykset: 

 

a) Kirjallinen selvitys yritysmuodosta, toimialasta ja toiminnan laajuudesta sekä 

yrityksen omistussuhteista viimeisten kolmen toimintavuoden ajalta. 

 

b) Kirjallinen selvitys elinkeinotoiminnan päättymisestä ja siihen johtaneista 

syistä. 

 

c) Toiminnan päättymistä edeltäneiltä kolmelta vuodelta jäljennökset tilinpää-

tösasiakirjoista, kirjallinen selvitys toiminnan taloudellisesta tuloksesta sekä 

selvitys yksityisottojen määrästä ja velalliselle ja hänen perheenjäsenilleen makse-

tusta palkasta tai, jos selvitystä ei joltain osin voida esittää, syy siihen. 

 

d) Kirjallinen selvitys siitä, kuinka paljon velallisen vastuulla olevia elinkeino-

toimintaan liittyviä velkoja on toiminnan päättymisen jälkeen suoritettu ja minä 

ajanjaksona ko. velat on maksettu. 

 


